Petter 33 bor med sin dotter Astrid 4 i Gröndal
Vem är du?
Jag är en stadsvan 33-åring som tidigare bott i städer som London och New York, men som
nu lever ett mysigt och ganska enkelt familjeliv som ensamstående småbarnspappa i Gröndal
med min dotter Astrid, snart 4 år.

Hur bor du?
Jag och min dotter bor i en liten lägenhet i gammal k-märkt fabrik som ursprungligen
användes av LM Ericsson, men som år 2005 konverterades till bostäder. I huset bor mycket
barnfamiljer, dock till stor del akademikerfamiljer med liknande bakgrund.
Vår lägenhet är liten men klart fungerande för oss båda. Här syns fortfarande spåren av det
gamla betongtaket från Ericsson-tiden och den gamla industrins täta fönstersättning i
kombination med 2000-talets ljusa väggar och öppna kök.

Hur har du bott tidigare?
Jag har tidigare bott i bland annat Hammarby Sjöstad, men uppskattar idag Gröndals något
brokigare befolkningssammansättning och den blandade arkitekturen från varierande
tidsepoker. På fiket nere vid spårvagnen samsas fortfarande gubbar från den gamla tiden (som
diskuterar dagens spel) med den nya tidens barnfamiljer.
Mitt barndomshem var ett vitt putsat radhus i Viby, Sollentuna som byggdes som en parafras
på de vita funkisradhusen (Per Albin-husen) i Bromma. Viby var dock lantligt beläget med
det enorma Järvafältet direkt inpå. Avståndet till staden gäckade hela familjen, varför vi alla
till slut hamnat i eller strax utanför staden. Ingen av oss skulle idag vilja flytta tillbaka. Vi har
lämnat förorten bakom oss för gott och närmast förträngt den.

Är du trygg hemma?
Hemmet är min borg. Som ensamstående förälder behöver både jag och min dotter en trygg,
varm punkt att utgå ifrån, varför vårt hem för tillfället är av större vikt än vad något hem
tidigare varit för mig. Tidigare har jag uppskattat att inte vara alltfört materiellt "fast" i en
miljö utan att fritt kunna resa och leva på andra platser i och utanför Sverige. Men idag, så
innebär hemmet en möjlighet att rota sig, landa (och ja, bli medelålders).
Av stor vikt är att hålla hemmet fint, ordnat och varmt, till stor del för att jag skräms av bilder
från min barndom av i varierande grad sorgliga ensamma pappor som levde i antingen total
kaos eller ödslighet, men också för att jag bryr mig och tycker om att ha det fint och
personligt.

Hur skulle du vilja bo?
Skulle jag ha möjlighet, så kan jag ibland drömma mig bort och tänka på om min dotter skulle
få växa upp i en stor gammal trävilla i Bromma med möjlighet till mycket plats för musik,
kreativitet och vänner. Men samtidigt så inser jag att vi har det bra som vi har det samt att de

extra "funktionerna" likaväl kan inrymmas även i mindre boenden. Vi har exempelvis ingen
flygel, men väl en fin röd Nord-synth som vi spelar på ganska ofta.
I framtiden hoppas jag få leva tillsammans med en livskamrat och bilda en större familj
tillsammans med. Då flyttar jag gärna till den där villan eller bara tvärs över gatan i Gröndal.
Huvudsaken är att vi alla trivs och har det bra.

Vad gör du hemma?
Min nuvarande lägenhet har två sovrum, ett större för mig och ett mindre för min dotter.
Därtill ett öppet vardagsrum som vi båda delar/röjer på.
Jag använder mitt hem dels till att vara förälder, att ha trygga mönster för mig och min dotter
som vi gärna återkommer till. Som att ligga/sitta i soffan då hon gärna tittar på barnprogram
medan jag sitter bredvid och arbetar med datorn i knäet. Dels använder jag hemmet som min
egen ventil, att bara få vara själv hemma och pusta ut mellan ett hårt arbetsliv och livet som
ensam pappa.
Vänner är alltid välkomna, men jag uppskattar verkligen den egna integriteten och umgås
kanske ändå helst hemma hos andra eller i samband med publika sammanhang. Hemmet är
främst mitt och min dotters.

